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Instalátor


Nyní instalační program detekuje existující instalaci CIS, a pokud ji nalezne, již nenabízí adresář
pro instalaci CIS.

Výkony



Sestava Rozpis fakturace dle projektů
Zaúčtování – FV a ZL ve FIN jsou označeny jako zaúčtované a předané do UCT

GDPR






Byly rozšířeny funkce mazání osobních dat modulu PAM.
Byly rozšířeny funkce mazání osobních dat modulu Základní číselníky.
Knihovna pro uložení kopie databáze je stanovená napevno, do D:\Database\Do_PORS\, aby se
minimalizovalo nebezpečí nechtěné anonymizace aktivní databáze. Nově je možné ji nastavit do
jiné knihovny v CIS.INI:
[CIS34]
KOPIE=D:\DATABASE\DO_PORS
Pokud v CIS.INI uživatelsky přenastavíte ukládání kopie databáze do jiné složky, musíte změnit
adresu databáze i v ODBC profilu CIS_AKOPIE, kde se data anonymizují.
Do menu Zpracování byla doplněna nová úloha „Nulování rodných čísel v aktuální databázi“.
Maže rodná čísla všech osob a to i v historických datech. Tato změna je nevratná!

Členská evidence









Byla upravena sestava CE_02PL - Seznam členů s datumem dvojího členství. Rodná čísla byla
nahrazena datem narození.
Byl upraven a parametrizován výpočet podílů na HV pro Jednotu Kladno.
Pro Jednotu Uherský Ostroh byl upraven Výpočet vypořádacích podílů, tak aby počítal jiným
způsobem členy vyřazené před 31.12.2013. Pro aktuální výpočet podle nových stanov je nyní
zvlášť ukládána daň ze ZČP a z DČV I.
Byly vytvořeny nové sestavy CE_91UO - 2018 a CE_93UO - 2018. Sestavy jsou v menu Sestavy
4 a také v menu Sestavy UO. Jsou omezeny jen na členy s výpočtem podle nových stanov, tedy
u sestavy CE_91UO – 2018 s úmrtím po roce 2013 a u sestavy CE_93UO – 2018 s ukončením
po roce 2013.
V menu Opisy 1 byla vytvořena nová sestava CE_02ZOK – Opis členské základny podle ZOK
§580. V ní jsou vypsány jen údaje stanovené v §580 Zákona o obchodních korporacích. Sestavu
lze filtrovat a třídit všemi údaji v ní vypsanými. Například lze vybrat jen členy ve stavu nebo
naopak vyřazené členy, případně členy s různými důvody vyřazení. Lze také vypsat členy, kteří
nesplnili vkladovou povinnost k členskému vkladu.
Byla vytvořena nová sestava CE_01RA opis členů s adresou a datumy. Je zařazena do menu
Opisy 1.

Přímé dodávky




Pro SD Toužim byl připraven import faktur Molla formát XML z Pohody. Číslo importu je 207,
kódové stránky = 0.
V importech faktur se pro COOP Pardubice plní do údaje SCE hodnota údaje NCE a koeficient
se nastavuje na 1. Při založení nového zboží se automaticky nastavuje skupina koeficientů 999 –
Zatížení v NCE.
V ručním pořizování dokladů se pro COOP Pardubice automaticky nastavuje koeficient 1 a SCE
= NCE.






V číselníku zboží je pro COOP Pardubice zajištěno při zakládání nového zboží nastavení skupin
koeficientů na 999 – Zatížení v NCE.
Nový import faktur STAS Tlustice soubor exfaktu.txt. Číslo importu je 196, kódové stránky = 0.
Pro správnou činnost je nutné nastavit převodník prodejen.
Nový import faktur Frajerová Hostomice soubor exfaktu.txt. Číslo importu je 24, kódové stránky
= 0. Pro správnou činnost je nutné nastavit převodník prodejen. Do převodního můstku zadávejte
prodejny bez levých nul.
Nový import faktur Augur Praha soubor *.XLSX. Číslo importu je 198, kódové stránky = 0. Pro
správnou činnost je nutné nastavit převodník prodejen.

Finance



















Faktury – Program upozorní na chybu při pořízení dobropisu, pokud je částka k úhradě záporná
(typ dokladu Dp (fd = 1), nikoliv ODZ).
Dobropis přijatý – datum potvrzení dobropisu je možno editovat i na pořízení, původně bylo
umožněno pouze na opravě dokladu.
Rekapitulace ÚčD u FV – na seznamu vystavených faktur je zpřístupněno tlačítko pro rekapitulaci
SUAU u vystavených faktur, doposud bylo pouze u přijatých. Zobrazuje i doklady doúčtování.
Opraveno dřívější označení Vr (nyní ODZ) na velkém seznamu a na příkazu k úhradě.
Doplnění minulé úpravy mazání textu „El.faktury“ v řádcích účetního dokladu při zaúčtování FD
(maže se pouze tento textový řetězec, jiný text zůstává): Nově pro uživatele Zlín navrácení
k původnímu stavu.
Zálohy – Opraveno odečtení záloh s 2. sníženou sazbou (v případě připojení volbou č.2 - tzn. pro
uživatele, kteří vykazují DPH z FIN) v rozpisu řádku DAP a v porovnání DPH FIN x UCT(Rutiny Kontrolní sestavy).
Připojování záloh v částečné výši u FV: upraveno zaúčtování upravených základů a DPH dle
předpisu (hodnoty Z/DD..)
Upraven formulář FV č. 22 pro případ, kdy se jedná o skladovou fakturu s připojenými zálohami.
Úprava sestavy FIN_003_FaDvyu – připojené zálohy: Doplnění sloupců pro 2. sníženou sazbu
DPH (na opravě faktury – pod klapkou Zálohy).
Generování DD – upraveno dialogové okno pro vytvoření daňových dokladů z přijatých záloh tak,
že se nastavení z předchozího zpracování uloží pro další nabídku. Jedná se o údaje účtovací
předpis, SÚ/AÚ a všechny zaškrtávací volby dole.
Odesílání PDF faktur emailem – nově lze hromadně odesílat PDF faktury včetně příloh, ty je
nutno k faktuře předem připojit jako písemnost. Kvůli úpravě šifrování PDF faktur je třeba znovu
nastavit SMTP server v Modulu 19 – Údržba – Nastavení.
Banka – úprava importu výpisů formátu BEST a EDIBEST.
Obecný doklad – na seznamu ObD (opravy a zaúčtování) jsou nově přemístěny (přehozeny)
sloupce MD a Dal z účetního dokladu (nyní vedle čísla úč. dokladu) a sloupce MD a Dal z ObD
(nyní na konci). Upozornění: Pokud máte (pro zrychlení načítání seznamu dokladů) vypnuto
zobrazení čísla účetního dokladu (Zobraz ČÚD), pak se nezobrazují ani obraty z účetního
dokladu.
Obecný - Import dokladů – Dobíjení kreditů - ICP – doplnění možnosti importu dokladu dle
prodejen a operátorů (provize), nutno předem nastavit sazby (Číselníky – Převodníky k integraci)
Seznam pokladníků – po provedení případné změny jména v přístupových právech uživatelů se
automaticky bude aktualizovat jméno v tabulce seznam pokladníků k zavedené pokladně.
Výběr importních souborů – v nabídkovém okně pro importy souborů do FIN byl pro
přehlednost k názvu souboru doplněn i datum souboru.
Nabídka pásem ZL – setříděno dle číselného pásma

Maloobchod




Pro SD Kamenice se do exportu akčních cen pro objednávkový systém pro VO Dačice exportují
registry doplněné na 6 míst zleva nulami. Zajistí se tak provázání akcí v nabídkách objednávek.
Pro COOP Zábřeh byla upravena sestava Vydané slevy z promoakce aby zobrazovala promoakci
od 2.7 - 8.7.2018.
COOP Velké Meziříčí se při dávkovém importu zpětných dodacích listů se při převodu položek na
novou prodejnu nepřevádějí ceny na ceny platné na nové prodejně, ale ponechávají se ty staré.
U ručního převodu se ceny nastavují podle zadání v dialogu.















Pro Velké Meziříčí se při kopii akce z VO nezakládají cenové hladiny. Návratová cena pro POS
se použije přímo z údaje Návr.cena u položky pro všechny prodejny.
Pro SD Kamenice nad Lipou byl upraven import ceníku z VO Soběslav, aby se neimportovaly
položky mající nastaven příznak JenTerno na 1.
Byla upravena podmínka pro automatický export akcí z VO, aby se exportovala i akce, jejíž
začátek nebo konec spadá do období od aktuálního dne do dne nastaveného v parametrech.
Ošetří se tak stav, kdy ke změně v akci došlo po okamžiku jejího plánovaného exportu.
Pro Coop Hořovice je zajištěno, aby se při importech el. dodacích listů DESADV do MIS
neimportovaly ty DL, které již byly vylikvidovány přes Přímé dodávky. Tedy Dodací list již má
přiřazeno číslo faktury.
Na list i detail položek pohybů přibyly údaje Č. šarže a informace o Org a Odj původního
dodavatele. Pokud je VO schopen tyto údaje přenášet plní se v rámci importů DL z VO.
V číselníku prodejen přibyl údaj Evidovat šarže vína, který určuje, že se mají pro prodejnu
zakládat a evidovat pohyby šarží vína. Standardně je nastaven na NE.
Pokud má prodejna nastaven příznak Evidovat šarže vína na ANO a velkoobchod posílá
informace o šaržích v rámci DL, založí se automaticky odpovídající množství i do tabulky pohybů
šarží.
Import pohybů podle karet přibyl údaj CashBack
V sestavách plateb podle karet přibyl údaje CashBack
Pokud má prodejna nastaven příznak Evidovat šarže vína na ANO a prodejna posílá informace
o šaržích v rámci prodejek, založí se automaticky odpovídající množství i do tabulky pohybů
šarží.
V menu Periodika\Spočti stav šarží je rutina, která spočte aktuální zásobu šarží. Dávku je
možné spouštět plánovanou úlohou, kdy se šarže počítá pro následující den, než je poslední
naplánovaná komunikace pokladen. Prodejny tak ráno mají k dispozici i šarže, které jim budou
dovezeny v průběhu následujícího dne. Pro správnou činnost si vytvořte úlohu stavy_sarzi.cmd,
do které napište následující řádky:
c:
cd c:\cis
c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo stavy_sarzi
V menu Importy\Export POS přibyly nabídky Export šarží a Export šarží – Dávka, které zajistí
vyexportování aktuálního stavu šarží. Aktuální šarže je možné také vyexportovat naplánovanou
úlohou.Vytvořte si úlohu export_sarzi.cmd, do které zadejte následující řádky:
c:
cd c:\cis
c:\cis\cis26.exe cis jmeno heslo export_sarzi

Mzdy








Odesílání PDF výplatnic emailem – byla odstraněna samostatná položka v menu. Funkce je
nyní na samostatném novém čtvrtém tlačítku zleva (Odeslání PDF výplatnic emailem)
v sestavě normálních výplatnic. Po stisknutí tlačítka se prochází postupně všechny výplatnice – u
těch, kde je zadaný email, se odešlou emailem a ty zbylé se vytisknou na tiskárně. Nově se výběr
šifrování PDF výplatnic provádí trvale v Modulu 19 - Údržba. Úlohu si můžete objednat za ceny
dle našeho aktuálního ceníku.
Kvůli úpravě šifrování PDF výplatnic je třeba znovu nastavit SMTP server v Modulu 19 – Údržba
– Nastavení.
Nově zajištěno, aby se u druhu prac. právního vztahu Člen statutárního orgánu, pokud má na
Mzdy1 zadáno Minimální mzda Ano, dopočítával doplatek do minimální mzdy (neboť i takový
případ může v praxi nastat).
Číselníky-závody – záložka Limity/volby – přibyl nový údaj Převádět na kartu – stravné+kredit
Ano/Ne Ošatné Ano/Ne. Pokud používáte pro stravné na kredit srážku 57, zde si zadáte, co se
bude exportovat do souboru, ze kterého se budou dobíjet karty zaměstnanců s jejich
individuálním EANem. Dále přibyl nový údaj Za kolik let po výstupu nenávratně smazat data (i
z archivu): tento už tam v minulosti byl a nyní tam byl navrácen, aby byla automatická možnost
mazání starých dat.
Číselníky-Matrice- Osobní – do sekce Jiné byl přidán nový údaj EAN kred. Karty. Pokud již
používáte srážky 57 či 58 pro export stravného na kartu, pak máte EAN vyplněn ve variabilním
symbolu v příslušné srážce a my Vám tento údaj v matrici naplníme EANem z var. symbolu. Pro







Vás jediná změna, že budete vyplňovat EAN přímo na matrici Osobní a do srážek 57 a 58 už se
Vám bude přetahovat automaticky.
Sestavy-Měsíc-Srážky – doplněna nová sestava Rekap. kreditů – ošatné – tiskne se ze srážky
s druhem č. 58
Sestavy-Měsíc-Čisté – Čerpání dovolené – doplněna varianta sestavy Dle kmenových středisek.
Sestava Mzdový/Platový výměr pro COOP Velké Meziříčí – v údaji pracoviště se tiskne místo
výpl. střediska nově kmenové středisko (dle požadavku mzdové účtárny).
Personalistika-Sestavy- přidána nová sestava Obvodový plán dovolených s možností třídění
dle inspektorů / instruktorů (dle požadavku COOP Velké Meziříčí).
Hrubé doplňky- na záložku Náhrady(hodiny a dny) přibylo nové pole Dny pro osobní volno.
Budou sloužit pro zadání dnů osobního volna placených průměrem (většinou firmy poskytují 3
dny ročně, pokud tyto poskytují).

